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SÄSONGEN 2020-2021 blev på alla sätt och vis 
märklig. När coronapandemin slog till med 
kraft i Sverige kom den även att påverka 
vår verksamhet på ett sätt vi aldrig hade 
kunnat förutspå. 

Säsongen hann knappt dra igång innan den 
stängdes ned lika fort. En del av våra lag 
hann med att spela fem-sex matcher, andra 
kom inte ens igång. Restriktionerna ändra-
des från en vecka till en annan och nu när 
vi är på väg att avsluta säsongen tillåts vi 
bara träna i våra egna grupper och inga 
vuxna, förutom ledare, tillåts vara i ishallen. 

Vårt A-lag är nog de som drabbats hårdast 
av restriktionerna. Sex spelade matcher, se-
dan stängdes säsongen ned helt och sedan 
i slutet av oktober har de inte haft möjlig-
heten att träffas för att träna gemensamt. 

Ishockeyn är en av de idrotter som haft 
flest utbrott av covid-19 i sin verksamhet, 
men glädjande nog har vi bara haft ett 
fåtal drabbade bland våra aktiva spelare 
och ledare, vilket är ett bevis på att vi 
varit noggranna och följsamma att följa de 
restriktioner som gäller.

Förutom den påverkan pandemin haft på 
vår idrottsliga verksamhet, har den även 
påverkat oss ekonomiskt. Såväl positivt som 
negativt. Vi har förstås förlorat flertalet 
intäkter, då bland annat vår innebingo 
fick ställas in redan i april förra året, men 
även genom att de arrangemang vi vanligt-
vis brukar genomföra helt har fått ställas 
in – som Rimbo Marknad, skridskodiscon, 
bilbingokiosken, matcharrangemang, med 
mera.

En av säsongens glädjeämnen var att väd-
ret gav oss möjligheten att ploga upp en 
ishockeyrink på Långsjön. Med hjälp av ide-

ell arbetskraft av ledare ur vårt 11-12-lag 
iordningställdes två isytor, där bland annat 
en ”Winter Classic” genomfördes i strålande 
solsken i början av februari, men som även 
kom att vara till stor glädje för många 
skridskosugna Rimbobor under någon dryg 
vecka innan våren kom på tillfälligt besök.

Kostnadsmässigt har nedstängningen av 
A-lagets verksamhet påverkat ekonomin po-
sitivt, då materialinköp och andra kostnader 
relaterade till deras verksamhet i princip 
nollställdes i samband med nedstängningen 
från och med november.

Det medförde att vi 2020 kunde redovisa 
ett positivt resultat på 19.195 kronor, att 
jämföras med 2019 års förlustresultat på 
266.000 kr.

Fullständig ekonomik redovisning finns i 
sektionens årsredovisning.

Osäkerheten inför det kommande verksam-
hetsåret  innebär att vi kommer behöva ha 
en fortsatt tuff kostnadskontroll inom verk-
samheten, då vi inte vet vilka arrangemang 
vi kommer att kunna genomföra, eller hur 
reklamintäkterna kommer att påverkas av 
det tuffa ekonomiska klimat som många av 
våra sponsorer verkar i.

AVSLUTNINGSVIS vill vi i styrelsen rikta ett 
stort tack till alla ledare, spelare, funk-
tionärer, föräldrar och övriga som under 
den här mycket märkliga säsongen visat 
ett stort tålamod och en acceptans för de 
restriktioner vi haft att förhålla oss till – 
men trots det lyckats skapa en meningsfull 
verksamhet för våra barn i första hand.

Vi hoppas att kommande säsong kan bli 
lite mer normal och att vi får ses oftare i 
Arkadienhallen.

Säsongen 2020-2021

Rimbo i mars 2021 
 

Juris Daizis             Marcus Janson            Annica Avegård 
 
 

Matus Benko             Niklas Barth-Kron            Tobias Björkman
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HOCKEYFAKTA
SPORTEN I PUNKTER – från de minsta till A-laget

• Antal kvinnor 21 st
• Antal män 113 st
• Antal ledare 29 st

Inför säsongen tappade vi vårt dam-
lag, men på ungdomssidan håller vi 
antalet aktiva på en jämn nivå. En del 
naturliga avhopp, men glädjande nog 
ligger deltagarnivån i hockeyskolan på 
en jämn nivå, vilket bådar gott inför 
kommande säsong.
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ANTAL AKTIVA SPELARE

A-laget 
Det var med stor tillförsikt vi såg fram 
emot A-lagets säsong 2020–2021. La-
get stod inför en rejäl generationsväx-
ling då flertalet trotjänare hade slutat 
efter föregående säsong. Nye tränaren 
Niklas Eriksson, med hjälp av Daniel 
Beausang, hade påbörjat arbetet med 
att bygga nytt och långsiktigt, och flera 
tidigare Rimbospelare återvände till för-
eningen efter några år i andra klubbar. 
Truppen föryngrades rejält med sikte 
på en mer hållbar framtid. 

Inledningen av säsongen blev inte helt 
oväntat tuff med fem förluster och 
en oavgjord på endast sex spelade 
matcher. Restriktionerna tillät maximalt 
50 åskådare på matcherna – med konsekvensen att samtliga matcher var slutsålda. Ett rekord i sig, 
men vi föredrar hellre att fler får se vårt representationslag på hemmais, så vi hoppas verkligen att vi 
till hösten kan öppna upp för fler besökare.

När pandemin sedan slog till med kraft stängdes verksamheten ned helt och säsongens sista ge-
mensamma träning ägde rum den 27 oktober. Efter det har laget varken kunnat träffas eller träna 
gemensamt och i början av januari kom beskedet från ishockeyförbundet att säsongen ställs in.

Därmed var det bara att plocka ihop 
utrustningen och påbörja arbetet inför 
kommande säsong istället.

I skrivande stund är 15 spelare under 
kontrakt och styrelsens förhoppning 
är att kunna fortsätta med samma 
ledarstab som den gångna säsongen 
som fick ett sådant abrupt slut – så 
att Niklas och Daniel får fortsätta 
den spännande resa som påbörjades 
i höstas.
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Våra lag och ledare
SÄSONGEN 2020-2021

RIMBO A-LAG 
Tränare Niklas Eriksson  
Ass tränare Daniel Beausang 
Lagledare Johan Lusth/Peter Hagbergh 
Material Nils Holmström 
Sportchef Niklas Eriksson

Team 08-09-10 
Laget har tränats av Peter Lithander och Daniel 
Sköld, med assistans av Hansa Cöster, Daniel Sjö-
strand och Johan Holst. Vi har tränat tre gånger 
i veckan mellan Oktober och Mars, med undantag 
för Januari. Vi har även haft hjälp av Alexander 
Järnebrink från A-laget vid flertalet tillfällen, vilket 
varit väldigt uppskattat av våra spelare.

Säsongen blev ju inte som planerat för någon. 
men killarna har hållit moralen uppe, och nött på 
trots att vi bara hann med att spela tre matcher.

Vi har tappat några spelare under säsongen, 
men avslutar 20–21 med en trupp om 20 stycken 
spelare som laddar om till nästa säsong. Och 
förhoppningsvis kommer dom att få spela lite 
matcher då.

Stort tack till tränare och ledare som gjort ett 
jättejobb även fast säsongen verkligen har varit i 
motvind. Och tack alla föräldrar som ställer upp i 
vått och torrt, och bidrar till den goda stämning-
en. Och extra stort tack för att ni stått ut med 
alla svängar fram och tillbaka som pandemin har 
inneburit, det har verkligen inte varit enkelt.

Tränare Peter Lithander, Hans-Erik Cöster,  
 Daniel Sköld  
Lagledare Robert Andersson, Jenny Sjöstrand 
Material Johan Holst, Daniel Sjöstrand

Team 11-12 
För Team 11-12 startade försäsongen redan i maj 
med lite lättare barmarksträning, efter ett kortare 
uppehåll under juli-augusti så har laget tränat 
tre gånger i veckan från september och spelat 
matcher varje helg i början Björnliga senare på 
säsong mest internmatcher pga Covid 19.

Det var tänkt att spela i tre matchserier, Björnli-
gan 1, 2, 3. Men det blev inget pga Covid-19.

Vi tränar hela April 2021 ut.

Vi har byggt från grunden med mycket fokus 
på skridskoteknik, killarna och tjejerna börjar bli 
riktigt duktiga. Det vi märker mest är att det är 
viktigt för barnen att vara mycket på isen och ha 
roligt – mycket istid betyder bättre skridskoåkning. 

Laget har 25 spelare vid utgången av denna 
säsong.

 
Tränare Tobias Björkman, Juris Daizis,  
 Matus Benko, Douglas Vestlin,  
 Jesper Carlzon  
Lagledare Jesper Carlzon 
Material Peter Hedlund, Jim Eriksson
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Team 13-14 
Vår säsong har främst präglas av klivet från hock-
eyskolan mot bygget och formandet av ett nytt 
hockeylag. För många av barnen är det första 
gången man är en del av ett lag och vi har haft 
särskilt fokus på hur man är en god lagkamrat, 
både på och utanför rinken. Vi visar respekt och 
hänsyn, är inkluderande och schyssta mot var-
andra. Som spelare kommer man i tid, man bär 
sin egen utrustning från förrådet, hänger upp sina 
kläder i omklädningsrummet, lyssnar på tränarna 
vid samlingarna, peppar och hjälper sina lagkam-
rater och gör sitt bästa efter sin egen förmåga 
vid övningarna. Men framförallt har vi kul ihop!

Vi har en bred trupp med 28 barn och 9 ledare. 
Närvaron har varit god och lägsta notering har 
varit 11 st men oftast är vi mellan 15–20 spe-
lare på isen. Vi har under säsongen tränat på is 
2 dagar i veckan (onsdagar och söndagar) där 
träningarna främst haft tonvikt på skridskoåkning. 
Vissa av spelarna föredrar lekar medan andra 
gillar tävling och där försöker vi hålla en god 
balans så att alla tycker det är lika roligt och 
utvecklande. Många av barnen har även prövat att 
stå i mål för första gången och där försöker vi få 
spridning så att alla ska få testa och sedan kom-
mer vi rulla inom laget.

Under säsongen har vi även haft vår första intern-
match, tagit vårt första riktiga lagfoto, haft vårt 
första fyspass, vår första avslutning inför juluppe-
hållet (som blev längre än väntat pga. pandemin) 
där vi grillade hamburgare och delade ut julklap-
par. Vi hade även vår första försäljning av bingo-
lotter samt första arbete med reklamutdelning 
som genom flera engagerade föräldrar gav ett fint 
bidrag till lagkassan där en del av intäkten gick 
till att beställa lagtröjor.

För flera av oss vuxna är det första gången som 
tränare eller ledare. Vi är en välbehövligt stor 
stab som har hög närvaro och stort engagemang. 
När vi är många spelare på träningarna krävs det 
många vuxna i omklädningsrum och på isen för 
att få bra ordning och kunna främja utveckling.

Nu blicar vi framåt mot hösten och kommande 
säsonger siktar vi på att utveckla laget ytterligare 
genom aktiviteter som matcher, cuper, dagläger, 
enklare teori, fysträningar, tränarutbildningar, 
föräldramöten, försäljningar, locka sponsorer samt 
övriga utflykter och roliga inslag. Genom detta 
hoppas vi kunna behålla samtliga spelare men 
även locka till oss nya lagkamrater. 

Flicklaget 
Vi startade säsongen med off-ice och 3 ispass 
per vecka. Vid start hade vi 12 flickor på pappret. 
Åldersspannet är stort och yngsta är född 2014 
och äldsta 2007.

Flickorna önskade spela matcher denna säsong 
och vi anmälde oss till Flickor A. Där bildade vi 
snedstreckslag med Uppsala Young HC, då vi var 
för få att kunna delta i seriespel på egen hand 
samt att flickorna skulle få spela matcher med 
och mot flickor. På grund av pandemin kom vi 
aldrig till matchstart, men hann med några trä-
ningar tillsammans.

Under säsongens första halva tog vi ett beslut om 
att minska antal ispass per vecka till en. Detta 
på grund av låg närvaro. Flicklagets träning blev 
nu ett gemensamt träningstillfälle för alla flickor i 
Rimbo If Hockey.

De flesta av de äldre flickorna tränar med Team 
08-09-10.

I dagsläget finns 9 flickor på pappret, varav 6 st 
är aktiva per träning.

Vi koncentrerar oss i huvudsak på skridskoteknik 
i dagsläget, samt försöker bibehålla de flickor vi 
har och rekrytera nya spelare.

Tränare Nicklas Barth-Kroon,  
 Mikael Johansson, Robin Johansson,  
Lagledare Clara Tabakovic 
Material Mats Ahlin, Nicklas Hjälström 
Ledare Niklas Andersson, Marcus Jansson 
 Filip Andersson

Tränare Jani Petäjistö, med hjälp av 
 Linus Sundström & Daniel Sköld 
Lagledare Jenny Åkerlind Harström 
Kiosk Carolin Blomgren 
Ledare Marcus Jansson


